NOTULEN VERGADERING OC NAALDWIJK DRUIVENSTRAAT
Datum:
Tijd:
Locatie:

17-06-2020
20.00 uur
Druivenstraat

Aanwezig:

Ruud Bom, Linda Rovers, Monique Strik, Angelique Dessens, Lex Barendse, Bianca
Vijverberg, Veerle Lievaart en Sjoukje Breederveld
Sjoukje Breederveld

Afwezigen:
Notulist:

Verslag verzonden aan: Bovenstaande
1. Opening + voorstelrondje
Opening door Monique om 20.02 uur.
Voorstelrondje alle aanwezigen.
In het bijzonder nieuw lid Veerle Lievaart. Heeft een dochter van 1,5 jaar en zit bij de Zandkorrels.
2. Notulen vergadering 03-03-2020
Notulen is vastgesteld
3. Centrale oudercommissie
Notulen was vooraf door Monique naar alle leden verstuurd. Monique heeft de belangrijkste zaken
vanuit de Centrale Oudercommissie toegelicht.
4. Verbouwing DoReMi
In de eerste week van de zomervakantie start de verbouwing. Beneden zijn de kantoren al leeg. Er
komen 2 extra groepen bij, 1 baby groep (max 8 baby’s) en 1 verticale groep (max 12 kindjes).
Daarnaast komen er 6 nieuwe pedagogisch medewerkers bij. Beide groepen zijn al bijna helemaal
vol en de sollicitatiegesprekken voor nieuwe leidsters zijn ook al gepland. Half oktober moet de
verbouwing zijn afgerond. Tijdens de verbouwing worden er schotten geplaatst om het
geluidsoverlast te beperken. Mogelijk komen er straks ook meer buitenbedjes.
Wat betreft het kort wegbrengen en ophalen van de kindjes in coronatijd bevalt aan heel veel kanten
goed.
5. Traktatiebeleid
Op dit moment mag er niet getrakteerd worden i.v.m. corona. Kwest verzorgt nu de traktaties en
zijn aan het onderzoeken hoe hier mee om te gaan na corona-tijd. Ouders van jarige kindjes worden
nu 1 week voor de verjaardag gebeld om met elkaar te overleggen wat te doen. Meningen van OC
leden zijn verdeeld. Enerzijds is het heel leuk om zelf voor een traktatie te zorgen bij jarig kindje,
maar het is ook makkelijk als Kwest dit verzorgt.
6. Dag van de leidsters / budget
In de derde week van september zet de OC de leidsters in het zonnetje. Vanuit de stichting krijgen
we daar budget voor. Dit jaar moeten we voor 6 groepen KDV, totaal 20 medewerkers een presentje
verzorgen. Bianca en Monique zullen hier voor zorgen, eventueel met hulp van Linda. Gedacht wordt
aan iets lekkers van de SapBar.
Er is nog € 509,- budget over van 2019. → Bianca maakt helft over naar BSO
In 2020 ontvangen we € 300,- (6 groepen x € 50,-). Groot gedeelte van dit bedrag zal besteed
worden aan de dag van de leidster.
OC leden stellen voor om budget van 2019 te gebruiken voor een welkomstcadeau voor de 2 nieuwe
groepen en/of kantine leidsters.
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Angelique vraagt aan Diana of OC budget overgemaakt kan worden.
7. Datum etentje
Een etentje plannen in corona-tijd is lastig. OC leden stellen voor om tijdens de volgende
vergadering met elkaar sushi te eten, dat kunnen we dan afhalen/laten bezorgen. Budget is € 35,per persoon. Volgende vergadering + eten staat gepland voor 15 oktober.
8. Aan het hek
In de media werd aangegeven dat leraren het spannend vonden om weer aan de slag te gaan tijdens
corona-tijd. Echter zijn alle kindjes en ouders met open armen ontvangen bij Kwest, dit werd als een
warm welkom ervaren. De PM’ers wilden ook echt graag weer komen werken. Vanuit Kwest is dit ook
erg goed gedaan.
9. Rondvraag
Het RIVM heeft aangegeven dat kinderen met een snotneus weer naar de opvang mogen, echter is
hier vanuit Kwest nog niets over gecommuniceerd. Angelique geeft aan dat dit nog wordt gedaan.
Daarnaast geeft zij aan dat het RIVM 38 graden aanhoudt bij koorts en Kwest 38,5 graden aanhoudt.
Echter houden zij zich nu vast aan de richtlijnen van het RIVM, dus nu is 38 graden koorts.
Het babyonderzoek is gestagneerd i.v.m. corona. Kwest wilt graag doorgaan, maar hebben officieel
nog geen goedkeuring ontvangen. Het kindje wat in eerste instantie geselecteerd was, is nu te oud.
Via nieuwe plaatsingen wordt er nu een ander kindje geselecteerd.
Angelique heeft knappe koppies benaderd en zij willen op vrijdag 27 november foto’s komen maken.
Foto’s worden alleen van de peuters gemaakt. Niet van de baby’s en ook geen broertjes of zusjes.
Voorstel om nieuwe vergadering eerder te laten starten, bijvoorbeeld om 19.30 uur. Is akkoord.
Tijdens corona tijd zal er met name app contact zijn tussen de leidsters en ouders. Angelique gaat
navraag doen over een groepsapp: de ouders van een kindje met de PM’er in 1 groep.
Werving nieuwe OC leden blijft belangrijk aangezien Lex in oktober 2020 de OC gaat verlaten en
Bianca, Ruud en Sjoukje zomer 2021. Angelique gaat hier mee aan de slag.
Actiepunten:
Presentje dag van de leidsters
Budget 2019 verdelen KDV / BSO
Budget 2020 over laten maken door Diana
Inventarisatie cadeau vanuit budget 2019
Groepssapp voor ouders en PM’er
Werving nieuwe leden voor OC

Notulen vergadering
Versie 17-06-2020

Bianca, Monique en eventueel Linda
Bianca
Angelique
Angelique
Angelique
Angelique
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